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Než začneme...

Adam Zbiejczuk

- nejsem guru, ale sociální sítě mě živí 10+ let

- FSS MU > mBank > Ataxo/H1.cz > freelancer > 

Influencer.cz

- jsem spíš skeptik

- na Linkedinu od roku 2005

- reference: CETIN, Prozeta, Masarykova

univerzita, KPMG, KKCG, Roche

- Veřejné školení LinkedIn pro

Dobrý web: 13.7. Praha

Kód na 500 Kč slevu: AdZB3018   

https://www.dobryweb.cz/skoleni-linkedin-vyuziti-pro-firemni-propagaci


Egosurfing

Určitě už jste někdy googlili své jméno.

- na 1. stránce výsledků Googlu 

záleží (první dojem) 

- sociální sítě jsou obvykle 

vysoko ve vyhledávání, 

LinkedIn obzvlášť 

- vaše jméno je váš brand

- LinkedIn spojuje osobní a 

firemní: právě zaměstnanci 

reprezentují svoje firmy



Proč vlastně 

LinkedIn?



Co je to LinkedIn? 

LinkedIn je největší profesionální sociální síť na světě.

- 690 mil. uživatelů po celém světě (5/2020), 100 mil. MAU (2/2019)

- v ČR LinkedIn uvádí 1,7 mil. členů, ale aktivních je jistě o dost méně

- např. dělení muži x ženy ukazuje jen 640k / 550k (4/2020)



Co je to LinkedIn? 

590M+
Members 

globally

60%
Increase in 

social

actions YoY

105M
Connections

made 

weekly 60%
Increase in messages 

sent YoY

2M+
Posts per 

day

- cca tři roky zpátky se začala dařit přeměna ve skutečnou sociální a 

obsahovou síť

- Web 1.0 →Web 2.0



Co je to LinkedIn? 

LinkedIn je nejdůvěryhodnější sociální síť na světě.



Co je to LinkedIn? 

LinkedIn je nejdůvěryhodnější sociální síť na světě.



Co je to LinkedIn? 

LinkedIn zdaleka není jen k hledání práce!

- automaticky aktualizovaný adresář kontaktů

- životopis s referencemi / vaše osobní profesní vizitka

- prostor pro sebeprezentaci

- zdroj odborných informací a pracovních novinek

- získání zpětné vazby



3 kroky k úspěšnému LinkedIn profilu

1. Relevantní profil

2. Kvalitní network

3. Smysluplná aktivita



Jak vytvořit 

svůj profil?



Jak vytvořit skvělý profil na LinkedInu?

- První tři věci, co jsou vidět vy vyhledávání:

Jméno + příjmení // Fotka // Profesní představení alias „Motto“



Jak vytvořit skvělý profil na LinkedInu?

- Jak zaujmout v profilu: přidat další média („Vybrané / Featured“, ale i k 

jednotlivým pozicím) 

- Odkazy, videa, e-booky, povedené příspěvky publikované na LinkedInu



Jak vytvořit skvělý profil na LinkedInu?

- Mít rozumná doporučení je dobrá věc



Jak vytvořit skvělý profil na LinkedInu?

- Nezapomeňte na veřejný profil

- Nastavte si zkrácené URL

- Zvažte jazykové verze

- Určitě nezapomeňte na dvoufázovou autorizaci!

- Placený profil je plus, ale nutné to není



Jak se 

propojovat 

s ostatními?



Jak se propojovat s ostatními?

Mít skvělý profil je jistě dobrý začátek, ale samo o sobě to nic 
neznamená. Abyste mohli úspěšně využít sociální síť, 
musíte mít síť - tedy přidat si další lidi.



Jak se propojovat s ostatními? 

Koho si přidávat? Jen známé? Všechny?

- neexistuje univerzálně platná odpověď 

- LION = LinkedIn Open Networker (přidají si kohokoli)

- Pokud si přidáváte neznámé lidi: napište k tomu zprávu!

- v různých odvětvích je různá tendence přidávat si neznámé lidi

- pracujte na cíleném budování 

své sítě: když si budete přidávat 

zajímavé a aktivní uživatele, se

kterými budete mít interakce,

může to zásadním způsobem

zvýšit dosah vašich příspěvků

- Mgr. Jan Kopal není váš kámoš

https://twitter.com/Gyd/status/1233716326927142912


Jak se propojovat s ostatními? 

Zobrazení, kdo se díval na váš profil

- na rozdíl od ostatních soc. sítí vidíte, kdo se na vás dívá

- užitečná informace, lze využít (hromadně se dívat na jiné profily a počítat s tím,

že se podívají zase na vás) 

Je možné omezit viditelnost

vašeho profilu (ostatní neuvidí,

že jste se na ně dívali – ale u

profilu zdarma vy potom

nevidíte, kdo se díval na vás).



Jak být aktivní 

na Linkedinu?



Jak být aktivní na LinkedInu?

LinkedIn Newsfeed

- LinkedIn se snaží, aby uživatelé na 

hlavní stránce trávili více času

- aktivity jednotlivých uživatelů

- ukazuje vaše lajky, komentáře

- jejich udílení má velký dosah 

(„lajk na LinkedInu je jako sdílení 

na Facebooku“)

- LinkedIn to nepřiznává, ale 

empirie ukazuje, že příspěvky s 

odkazy mají oproti příspěvkům 

bez nich nižší dosahy (často se 

obchází odkazem v komentáři)



Jak být aktivní na LinkedInu?

Status

- velmi nízká konkurence

- je to velmi snadné (funguje podobně 

jako na FB)

- možnost nahrát fotky či video, ale také 

prezentace (PDF, PPTX)

- debugování odkazů: LinkedIn Post

Inspector

- jsou vidět statistiky (omezenou dobu)

- ale samozřejmě zde také najdeme…

- motivační citáty 

- HR spam

- clickbait články s radami, jak být 

lepší manažer

https://www.linkedin.com/post-inspector/inspect/


Jak být aktivní na LinkedInu?

Status

- I když profesní, pořád je to 

sociální síť

- Proto skvěle fungují příběhy: 

vašich úspěchů i neúspěchů

- Není třeba bát se být trochu 

osobní

- Příspěvek motivující ostatní ke 

komentování (např. zájemci o 

obsah, napište do komentářů)

- Dnes večer na Babeltalku: Pavel

Kroupa na téma Advokáti 

na LinkedIn

https://www.linkedin.com/events/6675455042859880449/


Osobní profily jsou pro uživatele zajímavější než stránky

Sdílení z osobních profiů - Výzkum podle nástroje Bambu

https://media.sproutsocial.com/pdf/Bambu-Data-Report-Putting-Downtime-to-Work.pdf


Social Selling Dashboard

https://www.linkedin.com/sales/ssi


Stránky



Publikační strategie

1 Nutnost zaujmout (vizuální obsah, video)

2 Nutnost zaangažovat (dobré copy, užitečnost)

3 Nutnost cílení

4 Nutnost pravidelnosti

5 Nutnost dialogu (nejen psát, ale i číst)



Showcase page

- „Produktové“ stránky – používají se také někdy pro národní pobočky pod 

globální stránkou (nevýhoda: nemůžete je uvádět jako zaměstnavatele)



Zajímavé stránky v ČR

- ČEZ, Agrofert, Komerční banka, Česká spořitelna, Forbes, PPF, Deloitte, 

CzechInvest, ČNB

https://www.linkedin.com/company/cez/
https://www.linkedin.com/company/koncern-agrofert/
https://www.linkedin.com/company/komercni-banka/
https://www.linkedin.com/company/ceska-sporitelna/
https://www.linkedin.com/company/forbes-%C4%8Desko/
https://www.linkedin.com/company/ppf
https://www.linkedin.com/company/deloitte-czech-republic/
https://www.linkedin.com/company/czechinvest/
https://www.linkedin.com/company/czech-national-bank/


České stránky s placenými taby

- Life in Avast (The Avast Czech Experience = videa + odkazy na profily lidí 

z top managementu)



Placené možnosti



Placené nástroje

1 Premium profily

2 LinkedIn Talent Solutions

3 LinkedIn „self served“ reklama

4 LinkedIn Marketing Solutions



Placené možnosti LinkedInu

- Formáty: Sponsored Updates / Message Ads / Conversation Ads / Videos / 

Text Ads / LeadGen

- Remarketing pomocí LinkedIn Tagu (obdoba FB Pixelu) + zajímavé statistiky

Marketing Solutions



Inspirace

LinkedIn Live

- Zatím pouze beta, ale už dnes

jsou o tom poměrně zajímavé

case studies

- Lze počítat s příchodem Stories

- Už i u nás – čerstvě nejen lidé,

ale i stránky

- Můžete zvát svá spojení

- Diskuze na události

- Náš Babeltalk

LinkedIn Events

https://business.linkedin.com/marketing-solutions/blog/video-marketing-/2018/what-is-linkedin-live---where-does-it-fit-in-my-content-strategy
https://www.focus-age.cz/m-journal/internet/linkedin-testuje-format-stories__s281x15050.html
https://www.linkedin.com/events/6675455042859880449/


Inspirace

Laura Janáčková

- 7,5k connections

- Psycholožka a sexuoložka

- Kandidovala také do Senátu

- Jeden z poměrně mála velmi

výrazných profilů v medicíně

- K dalším patří například:

Pavel Stodůlka (primář – oční

klinika Gemini Zlín)

- Zahraniční inspirace:

Bertalan Meskó (Medical

Futurist)

https://www.linkedin.com/in/laura-jan%C3%A1%C4%8Dkov%C3%A1-61288b101/
https://www.linkedin.com/in/primarpavelstodulka/
https://www.linkedin.com/in/bertalanmesko/


Inspirace

Jiří Přibyl

- 13k connections

- Řeč je opravdu o byznysu, ale

prokládané zejména 

zajímavou inspirací ze světa

reklam (kreativa)

- Lead generation kanál

- Samozřejmě pracuje 

s obsahem „mateřské“ firmy

https://www.linkedin.com/in/jiripribyl/


Inspirace

Tanja Vainio

- 3700 followerů, role žen v byznysu, její aktivity tímto směrem, zároveň 

informuje hodně i o domácích i mezinárodních aktivitách ABB, občas sdílí i 

příspěvky svých kolegů nebo osobnější témata; aktivně se zapojuje do 

diskusí (poděkuje prakticky za každý komentář)

https://www.linkedin.com/in/tanjavainio/


Inspirace

Eliška Vyhnánková

- I díky LinkedInu asi 

nejúspěšnější social

media freelancer v ČR, 

na podzim 2019 vydala

(s Michelle Losekoot) 

knihu Jak na sítě (Jan 

Melvil publishing)

- Krásný profil, dobrá

školení, Social Media

akademie

https://www.linkedin.com/in/eliskavyhnankova/


Inspirace

Petr Paksi

- CEO J.A.P. systems

- 10k spojení

- Výrobní firma v high

end segmentu

- Sdílí každý den, ale 

téměř nikdy „o sobě“,

zajímavosti z designu

a architektury

- Výrazně mu to pomáhá

při offline networkingu

https://www.linkedin.com/in/petrpaksi/


Inspirace

Anna Zemanová

- Naše bývalá kolegyně,

IG specialistika, kterou

jsme nadchli pro

LinkedIn

- Příkladně vyplněný

profil – i když je ještě

studentka, má to hlavu

a patu a má velmi pěkný

obsah – včetně IG Case

study

https://www.linkedin.com/in/annazemanova/


Inspirace

Martin Hošek

- 29k sledujících

- začalo to charitou (Maappi)

- kombinace zajímavostí z

marketingu, silného názoru

a usilovné práce (hodně

interakcí)

- organizuje LinkedIn

Summit 2019

- Nyní marketing pro

Herbadent

https://www.linkedin.com/in/martinhosek/


Díky. Teď si mě můžete přidat.

Za influencer.cz:

Adam Zbiejczuk

adam@influencer.cz

https://www.linkedin.com/in/zbiejczuk

+420 736 779 920

influencer.cz s.r.o., 

se sídlem Jateční 9, 17000, Praha 7

Office: 

Poštovská 3, 60200 Brno

https://www.linkedin.com/company/influencer.cz/

mailto:adam@influencer.cz
https://www.linkedin.com/in/zbiejczuk
https://www.linkedin.com/company/influencer.cz/

